
 اجلزائر  وفد  بيان  

 أ مام اللجنة السادسة 

 لل مم املتحدة   والس بعون للجمعية العامة  سادسة دلورة ال ا

 حول  

 "    أ عامل دورهتا الثانية والس بعون  تقرير جلنة القانون ادلويل عن  " 

 من جدول ال عامل    28البند  

من فصول تقرير جلنة القانون ادلويل: ال ول والثالث والرابع )حامية الغالف اجلوي(    1اجملموعة  

 واخلامس ) التطبيق املؤقت للمعاهدات( والعارش )قرارات أ خرى( 

 2021  أ كتوبر   26  نيويورك، 

--------0-------- 

 الرئيس،  ة الس يد 
 

 الافريقية. اجملموعة ابمس    اذلي أ لقته غان لبيان  ل ينظم وفد بالدي  
 

عىل   ، الس يد السفري، محمود محود، دلورة الثانية والس بعي ل  جلنة القانون ادلويل  رئيس  يشكر و 

ل معلها   اللجنة رئاس ته   قيادته  كام  وحسن  ب .  علام  والوايف  تقريره  حييط  الوثيقة اجلامع  يف    الوارد 

10A/76/   القانون  أ عامل    شأ ن ب للجنة  والس بعي  الثانية  الضوء   ادلويل ادلورة  يسلط    واذلي 

اليت اضطلعت جلنة القانون ادلويل بدراس هتا وحققت تقدما   عىل العديد من املوضوعات الهامة 

   . كبريا بشأ هنا 
 

مم املتحدة من خالل   عىل مدى عقود، دمعت جلنة القانون ادلويل دامئا معل امجلعية العامة لل 

،  مبوجب ميثاق الامم املتحدة يف تشجيع التطوير التدرجيي للقانون ادلويل وتدوينه  تنفيذ واليهتا  

كوفيد  جاحئة  فرضهتا  اليت  التحدايت  الثانية    19-ورمغ  دورهتا  عقد  من  اللجنة  متكنت  فقد 

اللج  بعمل  نش يد  أ ن  نود  الصدد،  هذا  ويف  الظروف،  أ حسن  يف  عىل  نة  والس بعي  وقدرهتا 

خالل   من  الاس تثنايئ  الصحي  الظرف  هذا  مع  والتأ قمل  جديدة  اعمت التجاوب  معل  أ ساليب  د 

ح   ومبتكرة مكنهتا من    .    برنمج معلها تنفيذ  راز تقدم ملحوظ يف  ا 
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خيص   بشأ ن  فامي  التوجهيية  "املبادئ  القانون  حامية الغالف اجلوي مشاريع  جلنة  اعمتدهتا  اليت   "

ابلعمل   تش يد  اجلزائر  فا ن  مورايس  املمتزي  ادلويل،  ش ينيا  الس يد  اخلاص  املقرر  به  قام  اذلي 

س نة   املفاوضات    2013منذ  معهل  يف  راعى  واملبادئ  اجلارية  الس ياس ية  اذلي  والقواعد 

القامئة   ال واملعاهدات  اجلوي  والتلوث  الاوزون،  ونفاذ  املناخ،  تغري  عرب  بشأ ن  املدى  بعيد 

خيل مل  كام  للموا   احلدود  املنصف  الاس تخدام  عىل  بنصه  الس يادة  يف  املساواة  وكذا ر مببدأ     د 

املتباين م  ولكن  املشرتكة  واملسؤوليات  احليطة،  ومبدأ   ادلافع،  هو  امللوث  عىل    ة. بدأ   نثين  كام 

التمنية   مفهوم  يكرس  اذلي  اخلامس  التوجهييي  املبدأ   يف  الوارد  املتوازن  القانوين  الطرح 

الغالف   وحامية  الاقتصادية  التمنية  بي  التوفيق  رضورة  عىل  ادلول  حثه  خالل  من  املس تدامة 

    اجلوي. 
 

عن تقديرن البالغ للعمل   ننا نعرب  املؤقت للمعاهدات" فا  فامي يتعلق بـمرشوع "دليل التطبيق 

رشاداتاذلي أ جنزه املقرر اخلاص الس يد خوان مانويل غوميس روبليدو  بشأ ن   هبدف تقدمي ا 

ىل املادة    من اتفاقية فيينا  25القانون واملامرسة يف جمال التطبيق املؤقت للمعاهدات، استنادا ا 

الثالث   التوجهييي  املبدأ   يف  ابلتأ كيد  ونرحب  املعاهدات.  عنوان  لقانون  حتت  "القاعدة  الوارد 

رادة ادلول العامة"   عند تطبيق املعاهدة أ و  عىل مبدأ  العقد رشيعة املتعاقدين عند الرتكزي عىل ا 

ب مهنا  النفاذ،جزء  حزي  تدخل  ريامث  مؤقتة  ذا )...(    » بنصها    صفة  تنص    ا  نفسها  املعاهدة  اكنت 

أ خرى  بطريقة  ذكل  عىل  أ تفق  ذا  ا  أ و  ذكل،  السادس التأ كيد  كذا  و   « عىل  التوجهييي  املبدأ     يف 

وذكل لتفادي    "ال ثر القانوين" عىل مبدأ  حسن النية عند التطبيق املؤقت للمعاهدة  املعنون بـ 

حصيح  غري  بشلك  للمعاهدات  املؤقت  التطبيق  ور اس تغالل  مبا  نرحب  كام  مضمون  .  يف  د 

التوجهيية هذه   خالل املشاريع  يقر بعدم ا  املتعلق بـ "التحفظات" اذلي  التوجهييي الثامن  املبدأ  

       أ و جلزء مهنا.بأ ي مساةل تتعلق ابلتحفظات املرتبطة ابلتطبيق املؤقت للمعاهدة  
 

ال خرى"،  واس تنتاجاهتا  اللجنة  "قرارات  بـ  املتعلق  العارش  الفصل  طار  ا  وفد    ويف  يشجع 

دراج املواضيع   بالدي الفريق العامل املعين بربنمج العمل الطويل الاجل عىل مواصةل معهل اب 

ادلول   احتياجات  تعكس  صعيد  اليت  عىل  التقدم  من  اكفية  مرحةل  بلغت  قد  تكون  واليت 



القانون   يشهدها  اليت  اجلديدة  التطورات  تعكس  اليت  املواضيع  تكل  الس امي  لها،  ادلول  ممارسة 

  ليت مسحت بعقد جلسات اللجنة ، كام نش يد ابلرتتيبات التنظميية اليت اختذهتا الامانة وا ادلويل 

ما   املشاركة ا  وهو الامر اذلي مكن الاعضاء من  والس بعي بشلك خمتلط،  يف دورهتا الثانية 

مم   لل  الرمسية  اللغات  جبميع  بعد  عن  الرمسية  الرتمجة  توفر  مع  الانرتنت  عىل  أ و  حضوراي 

عام    املتحدة. يف  ادلويل  للقانون  ادلراس ية  احللقة  تنظمي  يمت  أ ن  نأ مل  أ كرب    2022كام  مبشاركة 

مم مناسب عدد  جغرايف  وبتوزيع  البدلان  خمتلف  من  الش باب  احملامي  من  خمتلف    كن  يعكس 

       ، من أ جل الاطالع عىل معل جلنة القانون ادلويل. النظم القانونية يف العامل 
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ل  أ ن  أ ود    اخلتام،يف   الساحنة  هذه  الهام  أ غتمن  العمل  يقدر  بالدي  وفد  بأ ن  جمددا  لمك  عرب 

التدرجيي للقانون ادلويل وتدوينه، وتعزيز  به جلنة القانون ادلويل يف جمال التطوير    تضطلعاذلي  

هذ  ومن  القانون  هماهما.  س يادة  يف  واملسامهة  اللجنة  معل  دمع  ىل  ا  اجلزائر  ،تسعى  املنطلق  ا 

املسعى   هذا  من  اجلزائر    وانطالقا  لعرابة   ترش يح قدمت  أ محد  ملا   الربوفسور  اللجنة    لعضوية 

خ يمتتع   من  وهمنية  ربة  به  يف  أ اكدميية  ال عضاء  جمال  عالية  ادلول  دلمع  ونتطلع  ادلويل،  القانون 

   . لهذا الرتش 

 

   شكرا عىل حسن اال صغاء.  

 


